DE GLÖMDA BARNEN – från Syrien och dess grannländer.
Rapport till GR2 2018

MD 101 har vid halvårsskiftet 2018 samlat in 9 782 711 kronor till De Glömda Barnen sedan
projektet beslutades av Guvernörsrtådet i augusti 2016. Tidigare påbörjades hjälpinsatsen av
Leif och Nilgün Niord via LC Nossebro. Med det inräknat har insamlingen med råge passerat
10 miljoner.
Det är alldeles fantastiskt! Sveriges Lions ska verkligen känna uppskattningen av denna
enorma insats.
Pengarna kommer fram. Vårt samarbete med turkiska Lions kvalitetssäkrar insatsen.
Samtliga varor beställes av turkiska leverantörer, vilket gör att vi slipper tullavgifter.
Skolmodulerna tillverkas av en metallverkstad I Adana. De sätts upp och underhålls av
samma leverantör. Matpaketen tas fram och levereras av en lokal matgrossist I Adana. De
tält vi har satt upp är också lokalt tillverkade. Våra räddningstält skulle ha blivit betydligt
dyrare pga tullavgifter.
Så till de administrativa kostnaderna, som är låga: Till PR-material och resekostnader har
hittills 3,14 % använts.
För PR har små sk I-phonekort och Roll-ups tryckts upp för 1,7% av insamlade medel.
Övrigt PR-material finns på MD:s hemsida för egen upptryckning av klubbarna.
Resekostnaderna har hittills uppgått till 1,4 %. Det avser resor till och inom Turkiet för
kontakter med myndigheter, leverantörer, Lions och andra ansvariga samt besök hos syriska
flyktingar. Vid besöken har skolmoduler invigts och matpaket delats ut. Detta har
dokumenterats med fotografier och powerpoints, som finns på MD:s hemsida.
Notera att detta projekt är avskilt från NSR-projektet för syriska flyktingar. Det leds av PCC
Annica Nordell och Mattias Öberg. De ingår även i projektledningen för De Glömda Barnen.
Där ingår även Leif och Nilgün Niord som leder arbetet i Turkiet. På plats i Adana har vi
mycket stor hjälp av Lion Siber Yüruk.
Nu går vi in på det sista av de tre beslutade projektåren för De Glömda Barnen. Hjälpen
behövs mer än någonsin. Kriget I Syrien bara fortsätter och civilbefolkningen lider. De
fattigaste syrierna kom inte längre än över gränsen till Turkiet och de har blivit kvar där. En
del har funnit vägar till inkomster genom jordbruksarbete runt Adana och andra lyckas tjäna
pengar på att samla in återvinningsmaterial eller försäljning av ved, grönsaker eller annat till
andra syriska flyktingar. De som registrerat sig hos turkiska myndigheter får några
hundralappar I månaden via UNICEF och EU-medel. Många flyktingar har nu funnit boende
inomhus för att slippa tälten de satt upp, men ett undermåligt boende i ett rivningsfärdigt hus
kostar minst 400 kr/månad. De syriska flyktingar I Turkiet lever under svåra förhållanden så
Lions stöd behövs i högsta grad. De flesta har funnit ett boende i egna uppsatta tält, Lionstält
eller enkla lägenheter. Därför kommer vi inte att under det kommande året att prioritera
uppsättning av tält.
Årets satsning blir uppsättning av skolmoduler och utdelning av matpaket.
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DE GLÖMDA BARNEN – från Syrien och dess grannländer.
Barnen är I fokus. Det är fortfarande mängder av barn I Adanaområdet, som är utan skola.
Därför fortsätter vi uppsättningen av skolmoduler. Det gör vi i samråd med
integrationsministern i Adana, som anvisar möjlig plats. När modulen är uppsatt ansvarar
turkiska skolmyndigheter för skolundervisningen. Lions får mycket tacksamhet från de
turkiska myndigheterna för uppsättningen av skolmodulerna. Ögonen hos de syriska barnen,
som genom Lions får möjlighet att gå I skolan, lyser av glädje. Vi har nu gjort det möjligt för
över 3000 syriska flyktingbarn att gå I skola.
Matpaketen delas ut till de mest behövande familjerna. Urvalet sker med hjälp av Lions i
Adana. I maj delades 1000 matpaket ut vid Ramadan-högtiden till ensamstående syriska
mödrar. Paketen innehåller basvaror för matlagning så att en familj ska klara sig uppemot en
månad.
Gemensam insamlingsperiod för hela Sverige är 8 oktober till 31 december. Då är det
angeläget att alla distriktsguvernörer marknadsför De Glömda Barnen i sitt distrikt. Projektet
är en marknadsföring av Lionsrörelsen. Dela ut sk ”I-phonekort” till allmänheten och berätta
vilken konkret nytta Lions gör för de syriska flyktingarna som sitter fast I Turkiet. Vi samlar in
pengar för att hjälpa de syriska flyktingarna och värvar samtidigt nya Lionsmedlemmar.
Många klubbar stöttar projektet även utanför insamlingspeioden. Lions Club Åhus har
bekostat en hel skolmodul, 120 000 kr. Detta är ett praktexempel som fler klubbar kan följa.
De som inte har den kassan kan bidra med tex 100 matpaket för 25000 kr eller 10 matpaket
för 2500 kr. Skicka i så fall meddelande till undertecknad samt märk inbetalningen till
distiktskassören med DGB och tex 1 skolmodul.
Målet för in samlingen 2018-2019 är 500 kr/Lion i Sverige.

Lycka till med insamlingen för De Glömda Barnen och låt oss visa vad Sveriges Lions kan!
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